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Wirus BLV (Bovine Leukemia Virus) jest egzogen-
nym retrowirusem typu C wywołującym jednąz naj-
b ar dztej To zp ows ze chni onych zakażny ch chorób li m -

foproliferacyjnych u bydła - btaŁaczkę enzootyczną.
Obok zakaźności winrsa dla bydła (4,22,ż5,26),lst-
niej e również możliwo ść do świadczalne go zakażęnta
nim innych gatun
małp (10, 16,26).
owce i kozy (3, 8,
łaczkajest nadal dużym problemem epizootycznym
w hodowli bydła. Uwzględniając region kraju i wiel-
kość stad bydła wykazano różny stopień tch zakażę-
nia (5, 11, 13, 14).

Mimo efektyłvności diagnostyki serologicznej i sku-
te c zn o ś c i akcj i zw al c zania enzo oty c znej bi ałac zkt by -

i inżynierii genetycznej. Szczególnie istotnym było
zasto sowanie technik rekombinacj i materiału geneĘ cz-
nego wirusa BLV, ekspresja w pełni immunogennych
białek wirusowych i pozb awienie go cęch zakaźnośct
(I, 2, 9, I7, 19 -2I, 23). Zakażone bądź immunizowa-

ne zwierzęta produkują swoiste przeciwciała odpor-
nościowe anty-BLV, skierowane przeciwko otoczko-
wej glikoproteinie gp51 i gp30 oraz białku rdzęnia

l acj ę przeciwciał neutral izuj ących i cy,tolityczny ch or az
właś c iwo ś c i hemaglutynacyj ne czy też wywoływanie
efektu syncytialnego.

Celem podjętych badań była wstępna ocena odpo-
wiedzi immunolo g tcznej u owiec szczepionych rekom-
binowanymi komorkami klonu AG, syntezującymi
otoczkową glikoproteinę gp51 wirusa BLV. Istotnym
elementem badań było porownanie tej odpowiedzi z
wynikami immunizacji owiec komórkami NCR, ko-
dującymi strukturalne białka witusa białaczki enzo-
otycznej.

Matetiał imetody

Hodowla komórek AG. Antygen stanowiĘ rekombi-
no\Mane komórki klonu AG, zawierające w swoim geno-

mie DNA genLl env wirusa BLV, syntezujące otoczkową
glikoproteinę gp5 1 i transmembranowąglikoproteinę gp30.

Selekcję klonalną komórek prowadzono w temp. 37"C i



atmosferze CO, w pĘnie wzrostowym Eagle'a z dodatkiem
60ń inaktywowanej surowicy c ielęcej nie zawieraj ącej swo -

istych przeciwciał anty-BLV. Celem uzyskania odpowied-
niej puli antygenu, komórki klonu AG namnazano w po-
staci jednowarstwowej hodowli na pĘtkach Petry'ego, zle-
wano znad nich supematant, przemywano 2 ml zimnego
NaCl 0,9% i zdrapywano szklanąbagietką po czymprze-
noszono do 50 ml probówki wirówkowej umieszczonej w
]odzie. Uzyskaną zawiesinę komórek wirowano 10 nin,
2500 obr./min., a następnie przygotolvano żądaną ich kon-
centrację i zawieszano w nośniku z adiuwantem arlacelo-
wym. Do immunizaoji owiec uzyto 5x107 żywych komó-
rek przechowyTvanych zwykle dwa dni w temp. 4oC w no-
śniku stanowiącym 0,90lo NaCl, z dodatkiem 20ń świeżej
inakt},wowanej surowicy końskiej.

Komórki NCR (New Cell Recombinated). Do badań
referencyjnych zamiast kornórek FLK/BLV uzyto komó-
rek własnej linii (wariant polski) produkujących pełnostruk-
turalne cząstki wirusa BLV. Komórki NCR, uzyskane dro-
gą kokultywacji komórek nerki płodu owcy limfocytami
klwi krowy białaczkowej. przygotowywano w identyczny
sposób jak i komórki klonu AG ztątóżntcą że płynwzro-
stowy stanowił płyn RPMI z dodatkiem l0% płodowej su-
rowicy cielęcej. Do immunizacjl, zwterząt przygotowywa-
nokażdorazowo, podobnie jak i w przypadku komorek klo-
nu AG, świezą ich zawiesinę. Tuż przed inrmun izacj ą owiec
przeprowadzano inaktywację wirusa BLV w komórkach
NCR przy pomocy B-propiolaktonu (0,5 prl/ml antygenu
przez5 godzinwtemp. 20-23'C). Następnie do obu zawię-
sin komórek dodawano 20oń arlacelu A i hornogenizowa-
no przy pomocy zwykłej strzykawki a 20 mI z cienką igłą
a 0,5 mm. Stosowana dawka komórek była analogiczna,
jak i w przypadku komórek klonu AG.

Zwierzęta. Do badań użyto 10 owiec rasy kent w wieku
6-8 miesięcy, wagi około 25 kg. Zwl,erzęta podzielono na
trzy glllpy, wśród których pierwszą stanowiĘ 4 owce szcze-
pione komórkami klonu AG, drugą grupę 4 owce szcze-
pione komórkami NCR i grupa trzecia 2 owce kontrolne
nieszczepione. B adan e zw i erzęta immun izowano trzykrot-
nie drogądomięśniowąw odstępie 4 tygodni. Antygen sta-
nowiły komórki AG lub NCR zawieszone w 1 ml nośnika z
dodatkiem równej objętości arlacelu A jako adiuwantu.
Próbki krwi do badań serologicznych testem ELISA po-
bierano przed szczepieniem (badanie ,,0"), 4 tygodnie po l
i II immunizacji, 0,5, I,2,3,4 i 5 miesięcy po lll szczepie-
niu oraz 4 tygodnie po zakażeniu zwierząt strukturalnym
wirusem białaczki - próba biologiczna (challenge).

Badanie serologiczne. Kontrolę przeciwciał odporno-
ściowych anty-BLV prowadzono testem ELISA produkcji
Bioveta Ivanowice CR. Przeciwciała określano przez
okres 5 miesięcy po III immunizacji oraz 4 tygodnie po
challenge'u. Odczyt wyników wykonywano na spektrofo-
tometrze Dynatech MR 5000, przy długości fali 490 nm.
Dodatnie miano surowicy badanej stanowiło najwyższe jej
rozcieńczenie, w którym liczba absorpcji próbki wynosiła
> 0,100,

Próba biologiczna (challenge). Badanie to przeprowa-
dzono w 5 miesięcy po lII imrnunizacji zwierząt.Do zaka-
żenia owiec uzyto około 10r limfocytów krwi krowy bia-
łaczkowej. Obecność zakaźnego wirusa BLV w limfocy-
tach kr-wi badanych owiec określano testem syncytialnym.

Test syncytialny. Przeprowadzano go na 24-dołkowych
płytkach NLINCLON ttżywając około 5x105 limfocytów
krwi badanych owiec oraz jako komórek detektorowych
24 godzinnej jednowarstwowej hodowli komórek CC81.
Ostateczny wynik testu odczytywano po 5 dniach inkuba-
cji w temp. 31'C i atmosferze 5Yo CO, oraz po ich wybar-
wieniu odczynnikiem Giemzy. Dodatnim rezultatem było
pojawienie się wielojądrzasĘch komórek - syncytium przy-
bierającym wygląd pierścienia lub nieregularnej tarczy.
Utworzone syncytia zawierały z reglły od 1 5 do 1 20 j ąder
komórkowych.

Wyniki iomówienie
Uzyskane rezultaty przedstawiatab. I oraz ryc. 1

t 2.Przeprowadzone badania wykazaĘ obecność swo-
istych ptzęclwclał odpornościowych anty-BLV w su-
rowicy krwi szczepionych owiec. Zwierzęta immuni-
zowane drogą domięśniową dawką 5 x 1 0? rekombino-
wanych komorek klonu AG, już w 4 tygodnie po dru-
giej immuntzacji, wykazywały dodatnie miana prze-

Rozcieńczenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 surowlc

badanych:

1: 100

12 800

Ryc. 1. Wyniki testu ELISA surowic owiec immunizowanych
rekombinowanymi komórkami klonu AG i komórkami NCR,
w 4 Ęgodnie po III szczepieniu: 1A-lD blank, 1E-lH referen-
cyjna surowica ujemna, 2A-2H referencyjna surowica anty-BLV,
3A-6A sLrrowice owiec immunizowanych komórkami AG, A7-A10
surowice owiec immunizowanych komórkami NCR, A1 1/12 suro-
wice owiec kontrolnych (nie szczepionych)
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Ryc. 2. Dodatni łynik testu syncytialnego. Utworzone §yncy-
tium zawierało około 15-120 jąder komórkołrych (pow. 120x)
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Tab. 1. Wyniki immunizacji owiec anĘgenem zawierającym rekombinowane komórki AG i komórki NCR

objaśnienie: N najwyższerozcięńczęnię surowicy badanej z dodatnim wynikiem testu ELISA.

ciwciał w teście ELISA - od 1:200 do 1:800. W póź-

I: > 3200 (ryc. 1). Potwierdzeniem wysokich mian

lejno: 70,336,1130, 1130,800, ]13,283 I2ż6.
W grupie drugiej immunizowanej komórkami NCR

stwierdzono również wys okie miana pr zeciwciał anty-
BLV. W 4 tygodnie po II immunlzacji dodatnie miana
przeciwciał wahały się od 1:2 ajuryż-
sze ich wartości notowano w III im-
munizacji (od 1:800 do 1:320 ci geo-
metryczne przeciwciał, w wymienionych terminach
badan,wynosiĘ fu odpowiednio : 1 19, 283, 2 1 80, 95 1,

800, 565, 283 i 238. W grupie kontrolnej dodatnich
mtan przęciwciał w teście ELISA nie notowano. Z
zadowoleniem należy podkreślić, ze w grupie owiec
immunizowanych rekombinowanymi komórkami klo-
nu AG notowano równie wysoką odpowiedź immu-
nologiczną jak i w grupie owiec immunizowanych
komórkami produkującymi pełnostrukturalny witus
białac zki by dła. Uzy skane r ezaltaty kontro l i o dp owi e -

dzi immunologicznej owiec grupy pierwszej napawaj ą
optymiztnem.
cję układu im
wanym przez
jący w swojej strukturze gen env wirusa blałaczktby-
dła. Wytworzone przeciwciała utrzymywały się na
wysokim poziomie przez okres co najmniej 5 miesię-
cy po immuntzacji zwierząt.

Niewrazliwośc immunizowanych owiec na zakażę-
nie strukturalnym wirusem BLV sprawdzano próbą
biologiczną. Uzyskane rezultaty przedstawia tab. 1 i
ry c . 2 . J ak wrykazano w s zy stk ie zw ier zęta grupy p i erw -

szej szczepionej DNA rekombinantu genu envlBLY
wykazywały ujemny wynik reizolacjt witusa białacz-
ki z limfocytów krwi szczepionych owiec (test syncy-
tialny). Podobne wyniki immunizaci i zwieruąt uzyskali
inni autorzy (7, J , 12, I8, 19, 2l, 23). Altaner i wsp.
( 1 ) uodporniaj ąc bydło heterolo gic znyml komórkami
NP - 2 trans fekowanymi DNA genu env/B LY, w ykaza-
li długotrwałą ob ecno ś ć prz e c iwc i ał neutr alizuj ących
w surowicy Wwt szczepionych zwierząt oraz ich,nie-
wraż liwo ś c na zakażeni e strukturalnym wiru s em B LV.

Naj istotniej szą zaletą szczepionek rekombinowa-
nych j e st.możliwo śó replikacj i uży,te go m ateri ału DNA
w organizmte zwterząt i stymulacja silnego efektu
immunogennego. Ohishi i wsp. (18) stosując komórki
nerki królika transfekowane rekombinantem wirusa



vaccinii (rVV) uzyskali zarówno dobrą ekspresję
otoczkowej glikoproteiny gp51 wirusa w lizatach ko-
mórkowych, jak i dobrą stymulację swoistych prze-
ciwciał odporno ściowych w organizmie szczepionych
zwtetząt. W kolejnych badaniach Ohishi i wsp. (20)
wykazalt, ze rekombinant rVV (mO-HA/ATI), kodu-
jący białko gp51 stymuluje nie tylko dobrą odporność
na zakażenie pełnym witusem BL! ale i co ciekaw-
sze obniżajego replikację w organizmie zakażonych
zwterząt. Podobne rezultaty ciautorzy uzyskali stosu-
jąc rekombinowane komórki RK-13 (19). Badania te
wykazały, że glikoproteina gp60 wirusa BLV, odpo-
wiedzialna za indukcj ę pr ze ctw ciał neutralizuj ących,
eliminuje in vitro tworzenie się syncytium w komór-
kachzakńonych. Portetelle i wsp. (23) zkolei donoszą
że kroliki immunizowane śró dskó rnie o czy szczony m
i natywnym białkiem gp51 i gp30, uzyskanym z re-
kombinantu wirusa vaccinii (vP45 9), wytwarzaj ą wy-
s oki e mian a pr zeciw ciał nelir alizuj ących, zaś w krót-
koterminowej hodowli ich limfocytów krwi, nie wy-
kazano wirusa zakaźnego. W efekcie krew królików
pobrana w 3 miesiące od szczepienia nie byłazakaźna
dla owiec kontrolnych. Wysoką efektywność immu-
nogenną rekombinanta DNA wirusa vaccinii-BlV,
upatrują altorzy w jego stabilnej strukturze materiału
genetyczne go oraz obecności na ich powierzchni ta-
kich oligomerów, jakie obserwuje się na powierzchni
pełnych cząstek wirusa btałaczki. Ciekawe badania
przeprowadzili Kumar i wsp. (12). Autorzy stosując
trzy rożnewarianty rekombinantowe DNA wirusa vac-
cinii i gentt envlBLY, wykazali rożny stopień odpo-
wiedzi immunologicznej u królików po śródskórnym
szczepieniu komórkami CV- 1. Komórki te transfeko-
wane DNA pierwszego rekombinantu W-BLVI, ko-
duj ącego kompletną sekwencj ę 3 0 1 aminokwasów gli-
koproteiny gp51 i I33 z2I4 aminokwasów glikoprote-
iny gp30, nie indukowaĘ w organizmie królików swo-
isĘch przeciwciał anĘ-BLV ptzez olłes 10 tygodni.
UĘcte pełnej sekwencji DNA genu env (gp51 i gp30)
pod kontrolą promotora Wp7,5 (wariant W-BLVZ)
podniosło ekspresję swoistych białek wirusowych i u
jednego z trzęch królików immunizowanych, już w
dwa tygodnie po szczepieniu, notowano dodatnie mia-
na przeciwciał odpornościowych. Wprowadzenie z
kolei silniejszego promotora PFE/L do rekombinantu
VV-BLV3, przy peŁnej sekwencji DNA genu env, po-
zwoliło uzyskać najlepszą ekspresję białek wirusowych
i pełnąich immunogennośc. W efekcie wszystkie kró-
liki szczepione wytwarzały w 5 tygodni po szczepie-
niu wysokie miana przeciwciał (odczyn ID i immuno-
precypitacji). Przeprowadzone badania podkreślają
istotną i wysoce komplementarną rolę białka gp30 w
stymulacji pełnej odpowiedzi immunologicznej u
szc zep iony ch zw ier ząt.

Niespodziewane wyniki uzyskano w grupie drugiej
immunizowanej komórkami NCR syntezyj ącymi peł-
ne cząstki wirusa BLV. Spośród 4 owiec szczepionych
drogądomięśniową tylko u jednej zntchwynik testu

syncytialnego był ujemny, zaś u pozostałych podob-
nie jak w grupie zwierząt kontrolnych, reizolowano
zakażny wirus białaczkt. Utworzone syncytia wyka-
zywały zreglĘ w swojej strukturze od 15 do 120 ją-
der komórkowych (ryc. 2). Uzyskane rezultaty wska-
zują najpr awdopodobniej na brak pełnej inaktywacj i
cząstek wirusa białaczki bydła w komórkach NCR oraz
na drugorzędną rolę przeciwciał odpornościowych
anty-BLV w procesie zakażęnta. Badania te pośrednio
wskazująrówniez na inny - komórkowy mechanizm
o chro ny zw i er z ąt, P r zypus zczeni a te p otwi erdz aj ą b a-
dania innych autorów, ktorzy wykazalt, ze obecność
komórek CD4 i CD8 warunkuje odporność zwterząt
na zakażęnie ich strukturalnym wirusem enzootycz-
nej białaczki bydła (2, 6, 7 , 2I) ,

Reasumując wyniki przeprowadzonych badań na-
leży przyjąć, że immunizacja owiec drogą domię-
śniową rekombinowanymi komórkami klonu AG, za-
wierającymi materiał DNA wirus abiałaczktbydŁa, dała
dobre ren1,Itaty. Uzyskany poziom przeciwciał swo-
istych anty-BLV był równie wysoki jak ipo szczeple-
niu referencyj nymi komórkami NCR. Naj i stotniej szym
o si ągnięci em przeprow adzony ch b adan j e st ni e tylko
indukcj a wysokiego poziomu przeciwciał odpomościo-
wych u owiec grupy pierwszej, ich niewrazliwość na
zakażenie pełnym wirusem BLV, ale przede wszyst-
kim wykazanie podstawowej cechy szczepionek ge-
netyc znych j akim j e st br ak zakaźno ś ci rekomb inowa-
nego DNA wirusa białaczkt dla organtzmu szczepio-
nychzwierząt.

piśmiennictwo

1 .Allaner C., Altanertova V., Ban J., Janik V, Volejnicek ll., Frajs Z., Cerny L :

J Vet Med B 35,736, 1988

2.Altaner C , Ban J., Altaneroya V., Janik I{: Vaccine 9, 889, 1991.

3.Avram N., Pannescu G., Gungeantl A , Gradinaru D , Begnescu R., Molda
wan C : Arch Vet. l 3, 89, 1978.

4 Ferrer J., Aht D , Bhatt D , Marshak R: Cancer Res. 34, 893, 1974.

5. Ganowicz M. : Mat TTI Kongresu PTNW, Warszawa 2, 17 2, 1 987 .

6.Gotei M., Good M., Daniel R, Lavin M.: J. Viro1 67, I]96, 1993.

1.Galei M., Naif H., Kumar S., Boyle D, Daniel R, Good M., Lavin K.,. J

Mro1.67, l803, 1993.

8 Grundboeck-Juśko J-, Reichert ł4: Medycyna Wet. 46, 284, 1990.

9.Hertig C,, Pye A., Hyatt A, Boyle D.: J Gen Virol. 75,ż213,1994
I}.Irvin A, Brown C., Kanthai G, StagoD,: Res Vet. Sci. 22, 53, 1977.

Il Kołacz J.: Zyciewet 6],9],1992
l2.Kumar S, Andrew M., Boyle D, Branton R, Lavin M., Daniel R: J Mrol,

17,131,1990
13.Łosieczka K, Klimentowskl §: Medycyna Wet.44,270, 1988.

14.Łosieczka K., Klimentowskl §: Medycyna Wet.44,328, 1988.

15 Malnml,eickx M., Burny A , Porletelle D : Vet. Microbiol 1,347, 19'76.

16 Manlmerickx M., Portetelle D, Burąl A : Zbl.Yet Med B. 21, 69, 198l.
lJ Merza M., Sóber J,, Sundquist B , Toots I., Morein B: Arch Virol. 120,2I9,

1 99l.
18.0hishi K., Maruyama T., Shida H,, Nishimahi J. et. al.: Vaccine 7, 428, 1988.

19.)hishi K, i wsp : Am. J. Vet Res 51, 1170, 1990.

20 Ohishi K. i wsp.: J, Gen Virol. 7ż, 188'7,199I
21.)kada K i wsp: Vet. Pathol. 30, 104, 1993

22 Onuma M i wsp,: Am J. Vet. Res.45, 1213, 1984

23 Porlelelle D i wsp.: Vaccine 9, 194,1991.
24 Ressang A.:Net Microbiol. 1, 359, 1976

25,Slock N., Ferrer J.,. J. Natl, Cancer Inst 48, 985, l972.
26 Van Der Maalen.,,Mi|.Ier J.: Vet Microbiol. 1,35I, 1976

Adres autora: doc. dr hab. Jan Rułka, ul. Lubelska 1716,24-100 Puławy


